รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร
สาขา/สาขาวิชา
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง

แพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตร์
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตรและรหัส
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine Program

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
แพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Medicine

พ.บ.
M.D.

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
๔. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๕๒ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๖ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
๕.๔.๑ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
(๑) คณะวิทยาศาสตร์ ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และหมวดวิชาเลือกเสรี
(๒) คณะศิลปศาสตร์ ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
วิชาภาษา และหมวดวิชาเลือกเสรี
(๓) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และหมวดวิชาเลือกเสรี
(๔) กองบริหารการศึกษา ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
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(๕) คณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรี
๕.๔.๒ ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
(๑) คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสํานักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
(๒) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ความร่วมมือในลักษณะจัดการ
สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
(๒.๑) โรงพยาบาลร่วมสอน จํานวนทั้งหมด ๑๙ โรงพยาบาล ๙ จังหวัด ดังนี้
(๒.๑.๑) กรุงเทพมหานคร
(๑) โรงพยาบาลเลิดสิน
(๒) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
(๓) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
(๔) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
(๕) โรงพยาบาลตากสิน
(๖) โรงพยาบาลกลาง
(๗) โรงพยาบาลสิรินธร
(๒.๑.๒) จังหวัดนนทบุรี
(๑) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
(๒.๑.๓) จังหวัดนครปฐม
(๑) โรงพยาบาลนครปฐม
(๒.๑.๔) จังหวัดสมุทรสาคร
(๑) โรงพยาบาลสมุทรสาคร
(๒) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(๓) โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
(๒.๑.๕) จังหวัดกาญจนบุรี
(๑) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
(๒.๑.๖) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๑) โรงพยาบาลหัวหิน
(๒.๑.๗) จังหวัดราชบุรี
(๑) โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
(๒) โรงพยาบาลบ้านโป่ง
(๓) โรงพยาบาลราชบุรี
(๒.๑.๘) จังหวัดนครสวรรค์
(๑) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
(๒.๑.๙) จังหวัดพิษณุโลก
(๑) โรงพยาบาลพุทธชินราช
(๒.๒) โรงพยาบาลชุมชน จํานวนทั้งหมด ๗๓ โรงพยาบาล ๑๓ จังหวัด ดังนี้
(๒.๒.๑) จังหวัดกาญจนบุรี
(๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ (โรงพยาบาลท่าม่วง)
(๒) โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์
(๓) โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
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(๔) โรงพยาบาลบ่อพลอย
(๕) โรงพยาบาลเลาขวัญ
(๖) โรงพยาบาลไทรโยค
(๗) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
(๘) โรงพยาบาลทองผาภูมิ
(๙) โรงพยาบาลสังขละบุรี
(๑๐) โรงพยาบาลท่ากระดาน
(๒.๒.๒) จังหวัดนครปฐม
(๑) โรงพยาบาลห้วยพลู
(๒) โรงพยาบาลกําแพงแสน
(๓) โรงพยาบาลบางเลน
(๒.๒.๓) จังหวัดสุพรรณบุรี
(๑) โรงพยาบาลบางปลาม้า
(๒) โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
(๓) โรงพยาบาลอู่ทอง
(๔) โรงพยาบาลศรีประจันต์
(๕) โรงพยาบาลดอนเจดีย์
(๖) โรงพยาบาลด่านช้าง
(๗) โรงพยาบาลสามชุก
(๘) โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
(๒.๒.๔) จังหวัดสิงห์บุรี
(๑) โรงพยาบาลท่าช้าง
(๒) โรงพยาบาลบางระจัน
(๓) โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
(๔) โรงพยาบาลพรหมบุรี
(๒.๒.๕) จังหวัดเพชรบุรี
(๑) โรงพยาบาลเขาย้อย
(๒) โรงพยาบาลบ้านลาด
(๓) โรงพยาบาลบ้านแหลม
(๔) โรงพยาบาลแก่งกระจาน
(๕) โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
(๖) โรงพยาบาลท่ายาง
(๒.๒.๖) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(๑) โรงพยาบาลสามร้อยยอด
(๒) โรงพยาบาลปราณบุรี
(๓) โรงพยาบาลบางสะพาน
(๔) โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
(๒.๒.๗) จังหวัดชัยนาท
(๑) โรงพยาบาลหันคา
(๒) โรงพยาบาลมโนรมย์
(๓) โรงพยาบาลสรรพยา
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(๔) โรงพยาบาลวัดสิงห์
(๕) โรงพยาบาลสรรคบุรี
(๒.๒.๘) จังหวัดราชบุรี
(๑) โรงพยาบาลปากท่อ
(๒) โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
(๓) โรงพยาบาลบางแพ
(๔) โรงพยาบาลสวนผึ้ง
(๕) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
(๖) โรงพยาบาลวัดเพลง
(๒.๒.๙) จังหวัดอ่างทอง
(๑) โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
(๒) โรงพยาบาลป่าโมก
(๓) โรงพยาบาลแสวงหา
(๔) โรงพยาบาลโพธิ์ทอง
(๒.๒.๑๐) จังหวัดสมุทรสงคราม
(๑) โรงพยาบาลนภาลัย
(๒) โรงพยาบาลอัมพวา
(๒.๒.๑๑) จังหวัดลพบุรี
(๑) โรงพยาบาลท่าวุ้ง
(๒) โรงพยาบาลโคกสําโรง
(๓) โรงพยาบาลหนองม่วง
(๔) โรงพยาบาลพัฒนานิคม
(๕) โรงพยาบาลท่าหลวง
(๖) โรงพยาบาลลําสนธิ
(๒.๒.๑๒) จังหวัดอุทัยธานี
(๑) โรงพยาบาลทัพทัน
(๒) โรงพยาบาลหนองฉาง
(๓) โรงพยาบาลบ้านไร่
(๔) โรงพยาบาลลานสัก
(๕) โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
(๖) โรงพยาบาลห้วยคต
(๒.๒.๑๓) จังหวัดนครสวรรค์
(๑) โรงพยาบาลตาคลี
(๒) โรงพยาบาลตากฟ้า
(๓) โรงพยาบาลโกรกพระ
(๔) โรงพยาบาลแม่วงก์
(๕) โรงพยาบาลลาดยาว
(๖) โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
(๗) โรงพยาบาลบรรพตพิสัย
(๘) โรงพยาบาลชุมแสง
(๙) โรงพยาบาลหนองบัว
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(๓) สถาบันการศึกษาต่างประเทศได้ทําบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการและการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่
(๓.๑) ประเทศสหรัฐอเมริกา
(๑) Duke University
(๒) Stanford University Medical Center
(๓) University of California Los Angeles
(๔) University of Hawaii, John A. Bums School of Medicine
(๕) University of Wisconsin
(๓.๒) ประเทศเกาหลีใต้
(๑) Kyungpook University
(๓.๓) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(๑) Peking University Third Hospital
(๒) Chinese University of Hong Kong (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)
(๓.๔) ประเทศไต้หวัน
(๑) National Cheng Kung University
(๒) Tzu Chi University
(๓.๕) ประเทศญี่ปุ่น
(๑) Kobe University
(๒) Kyoto University
(๓) Shimane University
(๔) Osaka Medical College
(๕) Yamaguchi University
(๓.๖) ประเทศมาเลเซีย
(๑) University of Malaya
(๓.๗) ประเทศสิงคโปร์
(๑) National University of Singapore
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๑ หลัก สูต รปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรั บ ปรุ งจากหลั กสู ตรแพทยศาสตรบั ณ ฑิต ปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักสูตรนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาแพทย์ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๖.๒ หลักสูตรนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และผ่าน
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครั้งพิเศษที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๖
๖.๓ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรรับรองในการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๖.๔ ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๗ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
๖.๕ ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔๘๓ /๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน
๒๕๕๗
๖.๖ ที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาได้รับทราบ และรับรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
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๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ การเผยแพร่ ว่ า เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
แพทย์ และสามารถศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทาง อาจารย์แพทย์ แพทย์นักวิจัย หรือสาขาอาชีพอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล

ลําดับ
๑

๓ ๑๐๒๐ ๐๑๕๑X XX X
ศาสตราจารย์
นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา*

๒

๓ ๑๐๒๐ ๐๐๗๙X XX X
ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์อุดม คชินทร*
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